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Kształcenie wysoce specjalistycznych kadr jest jednym z podstawowych zadań Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, a niezwykle dynamiczny rozwój nauk medycznych stwarza konieczność ustawicznego 
kształcenia zawodowego, które jest jednym z podstawowych czynników warunkujących spełnienie 
oczekiwań społeczeństwa w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu świadczeń zdrowotnych.  

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego, będące w strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego 
poprzez organizację kształcenia podyplomowego dla lekarzy oraz lekarzy dentystów wypełnia jeden 
z celów zapisanych w strategii Uniwersytetu Jagiellońskiego, tj. dbałość o wzrost atrakcyjności oferty 
dydaktycznej UJ. 

Kształcenie podyplomowe realizowane jest w formie: 

 obowiązkowych, programowych kursów specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów, 
 kursów doskonalących, 
 studiów podyplomowych, 
 konferencji i spotkań środowiska medycznego. 
 
Działalność edukacyjna Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego umożliwia realizację programów specjalizacji w poszczególnych dyscyplinach 
medycyny lekarzom z całej Polski. Ponadto liczne kursy doskonalące dają możliwość poszerzenia 
wiedzy na temat najnowszych osiągnięć w naukach medycznych. 



KURSY SPECJALIZACYJNE w 2018 ROKU: 

od 1 stycznia 2018 roku rekrutację na wszystkie kursy specjalizacyjne  
w  Polsce  prowadzi centralnie  

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 
przez stronę http://www.cmkp.edu.pl/ 

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ zaplanowało 
na 2018 rok organizację 135 programowych kursów 
specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów,  

dla których przygotowano 4791 miejsc szkoleniowych 



KURSY DOSKONALĄCE: 
Liczne kursy doskonalące organizowane przez Medyczne Centrum Kształcenia 
Podyplomowego UJ: 
 

 dają możliwość poszerzenia wiedzy na temat najnowszych osiągnięć w naukach 

medycznych, 

 pomagają lekarzom w dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy  
i lekarzy dentystów, 

 dają możliwość uzyskania punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku 

doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1923) 

 
Rekrutację na kursy  doskonalące prowadzi MCKP UJ  przez system dostępny na stronie 

http://www.mckp.uj.edu.pl/ 



KURSY DOSKONALĄCE w 2018 ROKU: 
Lp. Specjalizacja Tytuł 

1 psychiatria Psychoterapia praktyczna  
2 chirurgii ogólnej, geriatrii, chorób wewnętrznych Chirurgia wieku podeszłego - ostre schorzenia jamy brzusznej 

3 chirurgii onkologicznej, chirurgii ogólnej, geriatrii Chirurgia wieku podeszłego - rak jelita grubego 

4 pediatria Podstawy elektrokardiografii wieku dziecięcego 
5 chirurgia ogólna Praktyczny kurs endoskopii przewodu pokarmowego 
6 chirurgia ogólna Endoskopia przewodu pokarmowego - kurs zaawansowany 
7 anestezjologia i intensywna terapia Fizjologia dla anestezjologów 
8 anestezjologia i intensywna terapia Intensywna terapia dorosłych – postępy resuscytacji 
9 dla lekarzy zainteresowanych tematem Działania ratunkowe w środowisku taktycznym 

10 dla lekarzy zainteresowanych tematem 
Stany naglące w położnictwie i ginekologii w praktyce pracowników 
systemu ratownictwa medycznego 

11 dla lekarzy zainteresowanych tematem Działania ratunkowe w środowisku taktycznym 
12 dla lekarzy zainteresowanych tematem Fizjologia dla anestezjologów 
13 dla lekarzy zainteresowanych tematem Tętniaki wewnątrzczaszkowe 
14 dla lekarzy zainteresowanych tematem Urazy czaszkowo-mózgowe 
15 dowolna Dziecko w ratownictwie medycznym i medycynie ratowniczej 
16 dowolna Działanie ratownicze w zagrożeniach CBRNiE 
17 dowolna Choroby szczególnie niebezpieczne - działania ratunkowe 
18 dowolna Psychoterapia praktyczna 

Terminy kursów dostępne na stronie: www.mckpuj.edu.pl 



1. Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie 

2. Koloproktologia praktyczna 

3. Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej 

4. Medycyna bólu   

5. Medycyna ekstremalna i medycyna podróży 

6. Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii  

7. Podstawy psychoterapii 

8. Podstawy publikowania w naukach medycznych 

9. Psychogeriatria z elementami neuropsychologii  

10. Psychoonkologia w praktyce klinicznej 

11. Szczegółowe problemy psychoterapii 

12. Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna  

STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE PRZEZ MEDYCZNE CENTRUM 
KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO UJ WRAZ Z WYDZIAŁEM LEKARSKIM 
UJCM: 



 KOLOPROKTOLOGIA PRAKTYCZNA 

 MEDYCYNA BÓLU 

 PSYCHOGERIATRIA Z ELEMENTAMI NEUROPSYCHOLOGII 

W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018  
ZOSTAŁY URUCHOMIONE STUDIA PODYPLOMOWE: 



KOLOPROKTOLOGIA PRAKTYCZNA 
 

Jedyne studia podyplomowe na rynku europejskim uwzględniające problematykę  
koloproktologii w teorii i praktyce.  

Powstały dzięki współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego  
– Collegium Medicum oraz Polskiego Klubu Koloproktologii. 

Celem studiów jest ukierunkowanie lekarzy do samodzielnej pracy w zakresie  
koloproktologii. Studia kształcą umiejętności w zakresie całościowego  

rozwiązywania problemów koloproktologicznych poczynając od przeprowadzenia  
postępowania diagnostycznego poprzez odpowiednie leczenie zachowawcze i zabiegowe  

do adekwatnego prowadzenia nadzoru i kontroli chorych wyleczonych  
lub do rozpoznania i leczenia możliwych powikłań.  

 
 

Kierownik studiów: DR N. MED. ANDRZEJ GRYGLEWSKI 
 

cena: 8000 PLN 
Czas trwania studiów: dwa semestry 



MEDYCYNA BÓLU 
 
 

Pierwsze w Europie interdyscyplinarne, doskonalące , studia podyplomowe  
mające na celu przekazanie specjalistycznej teoretycznej i praktycznej wiedzy 

 z zakresu  problematyki leczenia bólu opracowane w oparciu  
o  wytyczne IASP Core Curriculum for Professional Education in Pain 

 
STUDIA  POD PATRONATEM  

POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADANIA I LECZENIA BÓLU 
 

Kierownik studiów: PROF. DR HAB. JAN DOBROGOWSKI 
 

cena: 5200 PLN 
Czas trwania studiów: dwa semestry 



PSYCHOGERIATRIA   
Z ELEMENTAMI NEUROPSYCHOLOGII 

 
 

Doskonalące  studia podyplomowe skierowane do lekarzy i psychologów mające  
na celu doskonalenie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy z zakresu diagnozy  

i rehabilitacji funkcji poznawczych w kontekście całościowych oddziaływań  
klinicznych wobec chorych w wieku podeszłym oraz ich rodzin. 

 
 

Kierownik studiów: DR HAB. BARBARA BĘTKOWSKA-KORPAŁA 
 
 

cena: 4500 PLN 
Czas trwania studiów: dwa semestry 



 Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie* 

 Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej* 

 Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii*  

 Podstawy psychoterapii* 

 Psychogeriatria z elementami neuropsychologii* 

 Psychoonkologia w praktyce klinicznej* 

 Szczegółowe problemy psychoterapii* 

 Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna*  

 Podstawy publikowania w naukach medycznych* 

 Medycyna ekstremalna i medycyna podróży* 

 Szczegóły rekrutacji na stronie http://www.mckp.uj.edu.pl/ 

* zajęcia od października 2018 r. 

OBECNIE PROWADZONA JEST REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE 
PLANOWANE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019: 



cena: 6500 PLN 
Czas trwania studiów: dwa semestry 

BADANIA KLINICZNE 
 – METODOLOGIA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

 
 

 

Studia podyplomowe skierowane do osób zainteresowanych poszerzeniem  
wiedzy w zakresie organizacji, planowania i prowadzenia badań klinicznych.  

Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami  
z zakresu badań naukowych i klinicznych, aspektów prawnych i etycznych 
oraz wytycznych krajowych i międzynarodowych w zakresie prowadzenia,  

zarządzania i nadzorowania badaniami klinicznymi 
 
 

Kierownik studiów: PROF. DR HAB. N. MED. DANUTA CZARNECKA 



KONTROLA ZAKAŻEŃ  
W JEDNOSTKACH OPIEKI ZDROWOTNEJ  

 

Pierwsze w Polsce doskonalące  studia podyplomowe 
 z zakresu nadzoru epidemiologicznego i mikrobiologicznego nad zakażeniami,  

ze szczególnym uwzględnieniem ich lekooporności.  
Program studiów uzyskał pozytywna ocenę    

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)  
w zakresie „Implementation of a Training Strategy for Infection  

Control in the European Union” (TRICE-IS). 
 

STUDIA  POD PATRONATEM  
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 

Kierownik studiów: DR. HAB. JADWIGA WÓJKOWSKA-MACH 
 
 

cena: 6000 PLN 
Czas trwania studiów: dwa semestry 



cena: 6000 PLN 
Czas trwania studiów: trzy semestry 

NEUROLOGOPEDIA Z ELEMENTAMI  
AUDIOLOGII I FONIATRII  

 

Studia kwalifikacyjne adresowane do logopedów mające na celu ukierunkowanie osób  
z przygotowaniem logopedycznym na neurologopedyczną rewalidację chorych  

z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym oraz zdobycie kompetencji  
i sprawności niezbędnych w procesie diagnozowania i terapii zaburzeń  

komunikacji językowej uwarunkowanych zmianami w ośrodkowym  
i obwodowym układzie nerwowym.  

Studia przygotowują do zawodu neurologopedy. 
 

STUDIA  PROWADZONE PRZY WSPÓŁPRACY:   
KATEDRY I KLINIKI NEUROLOGII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO – COLLEGIUM MEDICUM 

KATEDRY I KLINIKI OTOLARYNGOLOGII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO – COLLEGIUM MEDICUM  
ZAKŁADU NEUROLINGWISTYKI INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ  

UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE 
 

Kierownik studiów: DR HAB. N. MED. JERZY TOMIK, PROF. NADZW. 



PODSTAWY PSYCHOTERAPII 
 
 

Studia podyplomowe z zakresu „Podstawy psychoterapii”  
oraz „Szczegółowych problemów psychoterapii”  

przygotowują słuchaczy do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego  
Towarzystwa Psychiatrycznego zgodnie z trybem uzyskiwania Certyfikatu Psychoterapeuty.  

Szczegółowe warunki uzyskania certyfikatu określone są przez Polskie Towarzystwo  
Psychiatryczne, które atestowało program tego kształcenia. 

 
Program studiów posiada atestację  

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 
 
 

Kierownik studiów: PROF. DR HAB. N. MED. KRZYSZTOF RUTKOWSKI 
 
 

cena: 8000 PLN 
Czas trwania studiów: cztery semestry 



SZCZEGÓŁOWE PROBLEMY PSYCHOTERAPII 
 
 

Studia z zakresu szczegółowych problemów psychoterapii stanowiące kontynuację  
studiów podyplomowych „Podstawy psychoterapii” i przygotowujące  

słuchaczy do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa 
 Psychiatrycznego zgodnie z trybem uzyskiwania Certyfikatu Psychoterapeuty.   

Szczegółowe warunki uzyskania certyfikatu określone są przez Polskie Towarzystwo  
Psychiatryczne, które atestowało program tego kształcenia. 

 
Program studiów posiada atestację  

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 
 
 

Kierownik studiów: PROF. DR HAB. N. MED. KRZYSZTOF RUTKOWSKI 
 
 

cena: 8000 PLN 
Czas trwania studiów: cztery semestry 



PODSTAWY PUBLIKOWANIA  
W NAUKACH MEDYCZNYCH 

 
Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do publikowania wyników  

badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem publikacji w specjalistycznych  
czasopismach medycznych oraz prezentacji wyników badań podczas konferencji naukowych.  

Studia, poza zapoznaniem słuchacza z zasadami przygotowania publikacji naukowej,  
koncentrują się na ich praktycznym wykorzystaniu przy opracowywaniu własnych  

wyników badań. 
 

Kierownik studiów: DR HAB. N. MED. MICHAŁ PĘDZIWIATR 
 
 

cena: 6900 PLN 
Czas trwania studiów: dwa semestry 



PSYCHOONKOLOGIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ  
 

Doskonalące  studia podyplomowe mające na celu doskonalenie  
i usystematyzowanie wiedzy w zakresie psychoonkologii, 

 przygotowanie do pracy w zespołach opieki paliatywnej i hospicyjnej,  
a także przygotowanie do  certyfikatu  psychoonkologa  

Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.  
Studia prowadzone są we współpracy  

ze Stowarzyszeniem Wspierania Psychoonkologii Unicorn 
 

STUDIA  POD PATRONATEM  
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO 

 

Kierownik studiów: DR. HAB. BARBARA BĘTKOWSKA-KORPAŁA 
 
 

cena: 5400 PLN 
Czas trwania studiów: dwa semestry 



ŻYWIENIE KLINICZNE I OPIEKA METABOLICZNA 
 

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej teoretycznej  
i praktycznej wiedzy z zakresu żywienia klinicznego oraz metabolizmu człowieka.  

Studia mają charakter interdyscyplinarny i oferują profesjonalne przeszkolenie słuchaczy  
w zakresie teorii oraz praktycznego wykorzystania żywienia klinicznego i metabolizmu  

w różnych dziedzinach medycyny . 
 

STUDIA  POD PATRONATEM  
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO,  

DOJELITOWEGO I METABOLIZMU (POLSPEN) 
 
 

Kierownik studiów: PROF. DR HAB. N. MED. STANISŁAW KŁĘK 
 
 

cena: 6000 PLN 
Czas trwania studiów: dwa semestry 



MEDYCYNA EKSTREMALNA  
I MEDYCYNA PODRÓŻY 

 
 

Studia doskonalące  mające na celu przekazanie słuchaczom  
najnowszej wiedzy w zakresie szeroko pojętej  medycyny ekstremalnej.  

Prezentują wielokierunkowe podejście  
do specyfiki, zagadnień związanych z medycznymi aspektami działalności człowieka  

w warunkach ekstremalnych. 
 

STUDIA  POD PATRONATEM  
POLSKIEGO TOWARZYSTWA  MEDYCYNY I RATOWNICTWA GÓRSKIEGO 

 

Kierownik studiów: DR. HAB. N. MED. PIOTR MAJOR 
 
 cena: 7500 PLN 

Czas trwania studiów: dwa semestry 



MEDYCZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO  
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków 

STUDIA PODYPLOMOWE 
tel. 12 433 27 66 

e-mail: studiamckp@uj.edu.pl 

KURSY SPECJALIZACYJNE I DOSKONALĄCE 
tel. 12 433 27 72 

e-mail: kursymckp@uj.edu.pl 

www.mckpuj.edu.pl  

mailto:studiamckp@uj.edu.pl
mailto:kursymckp@uj.edu.pl
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